Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová ul. č. 9, 902 03 Pezinok

Informácia o voľnom pracovnom mieste : profesionálny náhradný rodič
Kraj:
Názov pracovnej pozície:
Počet voľných miest:
Organizačný útvar:
Miesto výkonu práce:

Bratislavský
profesionálny náhradný rodič (PNR)
1
Centrum podpory profesionálnych rodín
bydlisko profesionálneho náhradného rodiča a Centrum pre deti
a rodiny Pezinok, Nová 9, 902 03 Pezinok

Hlavné úlohy:

Poskytovanie starostlivosti deťom na základe plánov práce
v zariadení pre výkon opatrení SPODaSK
PNR je zamestnancom centra pre deti, ktorý zabezpečuje
dočasnú starostlivosť o deti zväčša vo veku od 0-6 rokov, vo
svojej domácnosti. PNR môže mať v starostlivosti 1 až 3 deti.

Mzdové ohodnotenie:

základný plat 855 € +100 € paušálny príplatok, okrem tejto pevnej
zložky ešte príplatok za prax a počet detí .

Termín nástupu:

marec 2021

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: V zmysle § 15 vyhlášky č. 103/2018 Z.z k zákonu č. 305/2005 Z.z
v znení neskorších predpisov sa požaduje ukončené minimálne
stredoškolské vzdelanie, pedagogické vzdelanie výhodou.
Absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti, v zmysle §16 vyhlášky č. 103/2018 Z.z k zákonu č.
305/2005 Z.z v znení neskorších predpisov
Počítačové znalosti:

zručnosť a schopnosť pracovať s PC (min: WORD, práca s emailom)

Pracovné skúsenosti:

prax so starostlivosťou a výchovou detí

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- Empatia, zodpovednosť, spoľahlivosť, otvorená komunikácia, ochota ďalšieho
vzdelávania, schopnosť pracovať pri zvýšenej záťaži, samostatnosť a spoľahlivosť pri
práci. Schopnosť správne identifikovať potreby dieťaťa. Schopnosť pracovať v rámci
tímu centra, rešpektovať a dodržiavať spoločne dohodnuté postupy a pravidlá. Plniť
úlohy v stanovených termínoch a požadovanej kvalite.

-

zdravotná spôsobilosť, v prípade úspešného pohovoru a následného prijatia do
pracovného pomeru, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
a potvrdenie klinického psychológa o psychickej spôsobilosti vykonávať pracovnú
pozíciu podľa § 58 Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. Kristína Velková
Telefón: 033/243 33 31, 0905 430 302 v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.
E-mail: kristina.velkova@dedharmonia.sk
Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová ul. č. 9, 902 03 Pezinok
Požadované doklady:
a) písomná žiadosť o prijatie do zamestnania ,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) motivačný list,
e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o pozíciu PNR je potrebné doručiť poštou, alebo elektronicky do 10. 3. 2021 na adresu
Centra pre deti a rodiny Pezinok a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Mgr. Beata Molnárová
riaditeľka centra

